


ABC’er
ABC
af Knud Romer - Illustrationer af John Kørner

Tag med på tur gennem alfabetet sammen med bogens hovedpersoner, 
som er 29 forskellige dyr. Glæd jer til at møde kendte og mindre kendte 
dyr, som Citronsommerfuglen, Krokodillen og Yakken. Hvert bogstav er 
repræsenteret ved et dyr, et poetisk rim og ikke mindst John Kørners 
smukke illustrationer. 
 
A, B, kom og C 
af Marianne Iben Hansen - Illustrationer af Bo Odgård Iversen

Det hele starter med A, og drengen Kalle der maler hele alfabetet på 
tapetet. Derfra går turen fra bogstav til bogstav og slutter Hos fru Grå, 
der synger og skråler på Åboulevarden, for åh, nu er det endelig forår. 
En herlig tur gennem alfabetet med farverige illustrationer til hvert vers.

Halfdans abc 
af Halfdan Rasmussen - Illustrationer af Ib Spang Olsen

Mød eller gense Ane og hendes anemoner, Else som elsker både pølse 
og pelse, Kanonkongen Knold, der var gal som en trold og alle de andre 
herlige mennesker, dyr og sjove væsner i den til alle tider mest læste 
ABC for børn og barnlige sjæle. Versene fra Halfdans abc er blevet 
indspillet og sunget af Elisabeth og Otto Brandenburg, men er også 
kommet i en nyere version med fortolkninger af bl.a. Sys Bjerre og 
Thomas Buttenschøn.

Hr. Skægs ABC
af Mikkel Lomborg, Claus Toke Sellner Reunert og Nikolaj Grandjean

Illustrationer af Miwer

Leg med ord og bogstaver sammen med den kære Hr. Skæg. Der er 
nemlig masser af rim og skæg med bogstaverne, når I for eksempel 
læser, om Bogormen der går bananas, røverne der går på røverov, eller 
om zebraen der var så sulten, at den åd sit eget Z. Lyt også til Cd’en 
Skæg med bogstaver, hvor Hr. Skæg synger om hele alfabetet, og syng 
selv med.

Pings ABC
af Robert Storm Petersen – illustrationer. Tekst af Harald H. Lund

Glæd jer til Pings ABC - en klassiker, der er blevet genudgivet med far-
velagte tegninger. Gennem bogen følger vi Peter og Ping, som besøger 
alle alfabetets bogstaver. Der er masser at snakke om undervejs. Både 
om de to hovedpersoner, og ikke mindst om Storm P’s humoristiske 
tegninger, der også bringer minder om en svunden tid.  

Historier på rim  
om alt mellem himmel og jord

Abracazebra
af Helen Docherty - Illustrationer af Thomas Docherty

Livet i Gabelev er meget stille, faktisk temmelig kedeligt. Så byens dyr 
er lykkelige, da Zebra flytter til byen med scene og stort trylleshow. Ge-
debuk er dog ikke vild med tanken om, at Zebra slår sig ned i byen, og 
han begynder at sprede onde rygter om zebraen. For kan man virkelig 
stole på en med striber? Rimet historie om jalousi og evnen til at se ud 
over egen næsetip.
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Av, det gør nas - en englerap
af Marianne Iben Hansen - Illustrationer af Tom Kristensen

Englen Anna sidder oppe på sin sky og får øje på den sødeste dreng nede 
på jorden. Pludselig vælter han på sin cykel, og drengen – Peter - mister 
sin rokketand, og den bliver væk. Anna flyver ned på jorden for at hjælpe 
med at skaffe tanden tilbage. Det er ikke let for hende og vejen er fyldt med 
bump, og av, det gør nas - det gør ananas. En varm og sjov bog på rim om 
rokketænder og forelskelse. 

Cirkus Svimmel
af Erik Trigger Olesen - Illustrationer af Signe Kjær 

Køb en billet til Cirkus Svimmel, hvor selveste cirkusdirektøren er født 
i den syvende himmel. Her er også et æsel, der drømmer om at være 
hest, elefanter der klæder sig i silkegevandter og Andalusiske rul-
lehunde, der er stukket af fra Kina. Det dufter næsten af savsmuld, når 
man læser de fine rim og drømmer sig hen i de smukke illustrationer. 

For klam til et kram?
af Jeanne Willis - Illustrationer af Tony Ross

Sneglen Blop er i trist humør, for han savner at få kram af sin mor. Han 
drager ud i verden for at få gode råd af sine venner. Alle har idéer til, 
hvad han skal gøre. Men er det virkelig det, der skal til for at få sig et 
ordentlig mor-kram, og kan en snegl egentlig kramme? En sød og sjov 
historie om savn og tryghed.

Hvad går dagen med?
af Ellisiv Solskinnsbakk - Illustrationer af Endre Skandfer

En livlig fortælling på rim og med farverige illustrationer om, hvad de 
voksne egentlig laver, når de tager på arbejde. Hør om de forunderlige 
ting der sker, når I møder både Bagermester Anne Gluten, Ballonsælger 
Helium Helle, Jordemoder Robert, Skadedyrsbekæmperen Jan og alle 
de andre voksne.

Pokker ta’ den rådne kat!
af Lene Ewald Hesel - Illustrationer af Jon Ranheimsæter

En humoristisk fortælling om gamle Oluf Jensen, der en mørk og storm-
fuld nat finder en våd og sølle kat uden for sin dør.  Det viser sig dog 
hurtigt, at katten er lidt af et bæst, som hærger hele huset. Så Jensen 
beslutter sig for at skaffe sig af med kræet. Det er dog ikke så let - pok-
ker ta’ den rådne kat. 

 

Prinsen og grisen
af Peter Bently - Illustrationer af David Roberts

Grisen Grisinius er vild med kager og søde sager, og han er lykkelig, da 
han ser 10 lækre kager i en vindueskarm på slottet. Kager han bare må 
smage, og inden længe har han spist dem alle. Grisinius bliver opdaget 
af kokkepigen, og nu går den vilde jagt gennem slottet. Grisenius gem-
mer sig på prinsens værelse og sikke et held, at han finder en kiste med 
udklædningstøj.

Sir Skællebuks – drageridderen
af John Kelly

Et ægte riddereventyr, skrevet på vers, om Ridder Hjertegod, der ved 
en tilfældighed, bliver far til en drage. Som det sig hør og bør skal dra-
gebarnet – Skælle – på Ridderskole, og han bliver uddannet som den 
første drageridder. Da en stor trold hærger landet, bliver Skælles evner 
som drageridder sat på en alvorlig prøve.
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Dyt, båt - biler er hot
Axel elsker biler
af Marianne Iben Hansen - Illustrationer af Hanne Bartholin

Alt hvad anden Axel ønsker sig er at kunne køre bil. Men hans forældre 
mener, at det eneste rigtige for en and er at kunne svømme. Axel 
trodser sin forældre, og en nat spadserer han afsted for at finde sig en 
bil. Tag med på Axels forunderlige biljagt, hvor sproget drøner derud af, 
for som enhver bilelsker ved, så er der jo brandbiler, kranbiler, gamle 
veteranbiler…

Den lille elbil
af Thorstein Thomsen - Illustrationer af Bo Odgård Iversen

Den lille røde elbil og katten mødes om natten. De taler om drømme 
og livet uden for byen. En dag er katten væk, kørt ned fortæller rotten. 
Den lille elbil bliver trist og beslutter sig for at køre sin vej. Den vil ud på 
eventyr. En nat kører elbilen ind i en ny by, hen til en pragtfuld plads og 
gæt engang, hvem han møder der? En fabulerende fortælling i både 
ord og billeder om venskab og drømme.

Gunners garage 
af Leo Timmers  

Kom indenfor i Gunners garage. Her er liv og glade dage og hjælp til en 
hver, for reservedele har Gunner nok af. Gunner skaber de mest krea-
tive køretøjer til alle vennerne, og som læser er der, ud over teksten, 
sjove billeder at gå på opdagelse i.

Rim om kroppen er toppen
Hr. Gummihammer - og andre børnerim om kroppen
af Karen Filskov - Illustrationer af Pernelle Laulund

En bog fyldt med sjove rim og skønne tegninger om kroppen og alle de 
væsner vi slet ikke vidste boede derinde. I kan møde Speedwaykongen, 
som gasser op og laver hjulspind i maven og Hr. Gummihammer, som er 
ham, du kan høre banke dag og nat, så hjertet ikke går i stå. Eller kender 
du Anne? Anne Vandekande? Det er hende, der vander dit hår, så det 
vokser en meter alene i år.

Kanel og Kanin 
af Ulf Stark - Illustrationer af Charlotte Ramel

Kroppen er forunderlig, syntes vennerne Kanel og Kanin. Sammen går 
de på opdagelse i kroppen fra top til tå og fra fingerspids til fingerspids. 
Bogen er bygget op med finurlige rimede digte om kroppens mange 
dele, som næsen, navlen, hjernen og hjertet. 

Lyt til Løven - yogaremser for børn
af Lotte Salling og Emmamaria Vincentz - Illustrationer af Lea Letén

Prøv Sommerfuglen, Havfruen, Tekanden, Søløven og alle de andre 
øvelser, som du finder i denne fine yogabog for begyndere. Hver af de 
40 øvelser er beskrevet med en poetisk lille remse, som understøtter 
øvelsen og lægger op til at lege med sproget og fantasien. 

De seje racerdyr - den store Sølvsnog-cup
af Jonathan Emmett - Illustrationer af Edward Eaves 

Feltet er linet op og alle racerdyrene er klar til start. De 100 mil fra Lod-
denstrup til Fjerlev kan tilbagelægges til vands, til lands eller i luften. 
Kampen er hård og alle midler tages i brug af dyrene i deres seje 
maskiner. For hvem bliver væddeløbets rigtige vinder? En historie med 
fart over feltet i den rimede tekst.
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Det rimer mest på dyr og natur
Aben Osvald
af Egon Mathiesen

En klassiker på rim med fortællingen om aben Osvald, der bor i skoven 
sammen med alle de andre aber. Roen i skoven bliver dog forstyrret af 
den store abe, som kommanderer rundt med Osvald og vennerne. Altså 
lige indtil Osvald siger NEJ!

Krible krable rim for de små
af Lotte Salling - Illustrationer af Lea Letén

Firben, fluer, lus og andre krible krabledyr lever et herligt liv i denne 
bog, hvor rim og leg med sproget er i fokus. For hvert lille dyr er der 
forslag til at snakke om dyrene og deres særlige egenskaber, men også 
forslag til forskellige mere fysiske aktiviteter.

Restaurant Den toppede Høne
af Eske K. Mathiesen - Illustrationer af Ursula Seeberg

Velkommen til historien om Restaurant Den toppede Høne, hvor bogens 
rim fungerer, som menukort med præsentation af mesterkokken Hane-
ben Puha Nufikjegnok’s yndlingsretter. Her kan man få Hønsegårds-
pløre i tarteletter, Pølsekind med musepels, Kålorm svøbt i roseblade 
og mange andre delikatesser. Kan du ikke lide menuen, så laver kokken 
noget nyt, der er lige så slemt!

Sneglepost og sokkerim
af Claus Riis

24 vidunderligt sjove vers om hamsteren Hilmer, Bæveren Børge, 
Vaksbjørne-barnepigen Lone og alle de andre mere eller mindre tos-
sede dyr. Undervejs i bogen bliver du meget klogere på nogle af de ting, 
som dyrene går og bøvler med i hverdagen! Og det er ikke så lidt!

Året rundt: sjove rim for børn
af Lilja Scherfig - Illustrationer af Otto Dickmeiss

Tag med på en rimet tur året rundt, lige fra januar og helt hen til decem-
ber. Hver måned har sit eget rim, som med humor i både rim og billede, 
fortæller om nogle af de bedste ting ved den enkelte måned. 

Rim, rim og atter flere rim
Der var engang et pindsvin 
af Franz Hohler - Illustrationer af Kathrin Schärer

Der var engang… er de ord, som alle bogens 50 rim starter med. 
Fantasien og legen med ord får frit spil i de sjove korte rim. Glæd jer til 
at blive en del af bogens eventyrlige univers af forelskede bjerge, fulde 
grise, lopper der shopper og ikke mindst rimet om en prut til slut.

En lille stribet zebra – og andre børnerim
af Trine Løve Østerbye - Illustrationer af Kamila Slocinska

Det hele starter med rimet om en lille stribet Zebra, der løb gennem 
Strib en nat. Derefter følger flere eventyrlige, opfindsomme og små-
skøre rim om blandt andet en undulatfabrikant, spøgelser på stilletter og 
en sur cerut. 

Funkelgnister - rim, råb og remser
af Birgitte Krogsbøll - Illustrationer af Kamilla Wichmann

Kom med ind i en verden, hvor der leges med ord, rim og remser, så 
tungen slår krøller på den der læser højt. Undervejs møder I Male og 
Tegne, Luske og Finte, Ælte og Gætte, Klimpe og Trutte og mange 
flere. Der er masser af sjove ord, finurlige rim og smukke tegninger, 
som læserne kan gå på opdagelse i.
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Hulter-bulter-folket og andre børnerim 
af Stine de Paoli - Illustrationer af Bo Odgård Iversen 

En bog med sjove, frække og vrøvlede historier på rim. Glæd jer til at 
læse om både mennesker og dyr, som Lektor Ludvig, der arbejder med 
sprog på Instituttet for Logisk Logik, mød Benny Bræck, som engang 
var den bedste tyv på Brøndby Strand eller læs om Den ensomme Ulv, 
der lover at det er slut med at spise børn og grise. 

Min mormors gebis  
+ 17 andre rim for børn (og voksne)
af Jakob Martin Strid

En bog med poetiske vers, der klinger af humor og varme. De under-
fundige rim, om Medister - Minister Fister, Åge Emmanuel Ordklog, En 
hund på et pund og adskillige mystiske hændelser bliver illustreret af 
forfatteren selv. Tegningerne er detaljerede og tilføjer hvert vers sjove 
og skæve detaljer. Kan I ikke få nok, så lyt til bogens rim, som Dissing 
og Las sat musik til.    

På tippen af næsen der sidder majonæsen
af Rune T. Kidde - Illustrationer af Bente Bech

Åben op for en samling skægge rim, hvor der leges med masser af ord. 
Der er høns med fede lår, babybavianer i lianer, Harmonikalands Hr. 
Monikamand og så kan I komme med en tur til Troldmandsborgen Vind 
og Skæv. Rimenes humor går igen i bogens farverige illustrationer.  

Rim
af Mette Jørgensen - Illustrationer af Kamilla Wichmann

Gå på opdagelse i bogens små fantasifulde rim om blandt andet en 
mand i en spand, en klovn med en taske, en fugl i et bur. Brug også tid 
på, at gå på opdagelse i bogens flotte detaljerede billeder.

Zebrasymfoni: en tællebog med musik
af Janne Aagaard - Illustrationer af Stine Rosenberg

Zebra spiller klarinet men syntes, at det er meget sjovere at spille flere 
sammen. Heldigvis møder Zebra 10 andre dyr, som er gode til at spille 
på forskellige instrumenter. Til sidst danner de et stort orkester. Lær 
tal og bliv klogere på forskellige musikinstrumenter gennem bogens 11 
små rim, som også er indspillet og følger med bogen.

Lidt uhygge til dem, der tør…
Jætternes kamp - sagn og myter på rim
af Lotte Salling - Illustrationer af Flemming B. Jeppesen

Luk op for myter, sagn og fortællinger på vers og rim om væsner, som 
ikke er synlige for enhver. Det er historier om det gode og det onde. Det 
handler om jætter, nisser, elverfolk, trolde og alle de andre underjordi-
ske – alt sammen krydret med masser af mystik.

Mørkebarnet
af Cecilie Eken - Illustrationer af Malene Reynolds Laugesen 

En poetisk børnegyser skrevet på vers om Mørkebarnet og Lysbarnet.  
Mørkebarnet må lege alene ude i haven, da forældrene syntes hun er 
besværlig og forstyrrer roen inde i huset. Lysbarnet til gengæld får kys, 
kram og bliver puttet i den bløde seng. Mørkebarnet er rasende over 
forældrenes forskelsbehandling, så hun inviterer nattens monstre ind i 
søsterens værelse. 

Tak for halshugningen
af Andreas Nederland og Frederik Michael Hansen 

Illustrationer af Louise Thrane Jensen 

Uhyggen og ikke mindst uhyggometeret stiger gradvist i bogens 8 små 
historier, hvor gys og humoristiske rim går hånd i hånd. For hvad er det, 
der foregår nede i kælderen, inde i cykelskuret og bag gardinet? Læs 
selv og kig efter -  hvis du altså tør!  
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